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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2010. 
február 18-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
9/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a napirendjét elfogadta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2010. február 25-ei közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 

óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
4. Tájékoztató Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 

várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 

áttekintéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Bajzik Imre igazgató, dr. Loncsár Krisztina igazgató 



C:\temp\x\20100218_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             2 / 17 
 

7. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-
vel kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Bajzik Imre igazgató, dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 
8. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 

"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Bajzik Imre igazgató, dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 
9. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális 
bérleti díjainak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
11. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola bezárásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
14. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 

(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

       Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
 
 
 
 



C:\temp\x\20100218_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             3 / 17 
 

16. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
17. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel 

történő teljesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti, volt gyermekorvosi rendelő és 

védőnői helyiség értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
19. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
20. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 

25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

       Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
21. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
22. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók 

támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

       Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
23. Előterjesztés az Axel Springer Magyarország Kft. Bérleti díj csökkentésére 

vonatkozó kérelemről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
24. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 

bevezetéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
25. Előterjesztés a Kaposvár Kistérség Polgárőr Egyesület kérelméről 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
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26. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és 
tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 

       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
27. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és 

felújítási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
       Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
       Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
28. Előterjesztés a PG&M Kft. támogatási kérelméről 
      Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 

2010. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Jurmann Béla tanácsnok 

       Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
 
10/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
 
 



C:\temp\x\20100218_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             5 / 17 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 

 
Szita Károly polgármester: ismertette a 2010. évi költségvetés főbb számait, a bevételi és  
kiadási elő irányzatok számításánál figyelembe vett alapadatokat, a költségvetésben 
meghatározott legfontosabb feladatokat. 
Molnár György igazgató: ismertette a bizottságok által javasolt módosításokat. 
Az Oktatási Bizottság javasolt, hogy a költségvetési hiány terhére Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2 millió Ft-ot biztosítson az általános iskolák konfliktus kezelési 
problémáira. Ezt a módosítást előterjesztő nem támogatta. 
A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat javasolta, hogy a 2009. évi részönkormányzati 
keretet biztosítsa a Közgyűlés. Ezt a módosítást előterjesztő nem támogatta. 
Vajda Imréné képviselő: Bár az előbb rossz helyen, a 2009. évi rendelet-módosításnál 
kezdtem el elmondani, de ehhez a napirendhez tartozik, hogy a Bajcsy-Zs. u. Központi 
Óvodában szeretnénk a 6 órás óvodatitkári álláshelyet 8 órásra kiegészíteni. Nagyon sok az 
óvodában az adminisztráció, és úgy tudom, hogy minden központi óvodában 8 órás az  
óvodatitkári álláshely. Kérem a bizottságot, hogy támogassa az intézmény kérését. 
Szita Károly polgármester: Stickel Péter igazgató úrtól kérdezem, hogy valóban minden 
központi óvodában 8 órás az óvodatitkár? 
Stickel Péter igazgató: Igen. 
Szita Károly polgármester: Ebben az esetben támogatom a kérést. 
 
A többi módosító javaslatot illetve kiegészítést is támogatta előterjesztő, ezek a bizottsági 
határozatban megfogalmazásra kerültek. 
 
Csutor Ferenc képviselő: Örömmel fogadtam a sport támogatását az E-ON-tól. 
Tájékoztatom azonban polgármester urat arról, hogy a Németh I. fasor és a Pázmány P. u. 
közötti szakaszon továbbra sem égnek a lámpák. Kérem polgármester urat, hogy továbbra is 
keményen lépjen fel az E-ON-nal szemben, és követeljük meg a közvilágítás biztosítását. 
Somogyvári Lajos képviselő: A Kinizsi Lakótelepre bevezető úton a járda mellett nagyon 
megnőttek a fák, pont a gyalogjárdát nem világítják meg a lámpák. Kérem, hogy a lakosok 
biztonsága érdekekében a kisebb közvilágítási fejlesztések keretösszegéből oldjuk meg a 
problémát. 
Kocsis Ferenc szakértő: Ausztriában úgy takarékoskodnak, hogy éjfélkor kikapcsolják a 
közvilágítást. 
Jurmann Béla tanácsnok: Örömmel vettem a Vagyonkezelő Zrt. távfűtési rendszer 
bővítésére vonatkozó javaslatát. Szerintem ez egy nagyon jó elképzelés, támogatom az ilyen 
fejlesztéseket. A Panel Program kapcsán megjegyezném, hogy 51 pályázatot bírált el a 
Kormány és ítélt meg támogatást 2009. 07. 31-ig, ebből 6 db önkormányzati támogatási 
szerződést kötöttünk meg 2010. 01. 19-ig. Itt az önerővel vannak gondok. Nem csak a 
Kormány késlekedett, a lakóközösségek is későn kezdték el a saját részt összeszedni.  
Szita Károly polgármester: Az E-ON-nal kapcsolatos felvetésre azt tudom mondani, hogy 
visszafogtunk 35 millió Ft-ot hosszú ideig. Nem fizettünk, amíg a 3 oldalas listán szereplő 
hibákat nem javították ki. Megint vannak hibák, a támogatásuk nem befolyásol minket abban, 
hogy fizessünk. Csak akkor fizetünk, ha mindenhol égnek a lámpák. Készítettünk már 
számításokat arra vonatkozóan, hogy csökkentsük a közvilágítás időtartamát, később 
kapcsoljuk be a lámpákat, de mindössze 8 millió Ft megtakarítás képződne ebből. Ez nem ér 
annyit, hogy veszélyeztessük a közbiztonságot. A Kinizsi Ltp-i út közvilágítási problémáját is  
megoldjuk, de a fák metszése olcsóbb, mint a lámpatestek kiépítése, így az előbbi megoldást  
javasolom. A Panel Pályázatok támogatásának biztosításához 2 feltételt kell teljesíteni: 
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igazolni kell az önrészt, és szerződést kell kötni. Azt elvárni, hogy az állami 1/3-ad részre is a 
lakóközösség biztosítsa a forrást, megelőlegezze azt, és a Kormány majd 2012-ben fogja azt 
kifizetni, ez mindenképpen tarthatatlan. 
Jurmann Béla tanácsnok: Nem láttam még olyan támogatási szerződést, amiben 2012. lett 
volna a kifizetés időpontja. A támogatásokról szóló értesítő levélben 2010-2012. közötti 
időtartam szerepel, ebben a 2010. év is benne van. 
 
 
11/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot az alábbi módosításokkal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra: 
 
1. A KVG ZRt. részére a lakossági szemétszállítás 2010. évi támogatásából 21.092 eFt  

összegű előleget biztosítson az Önkormányzat. Az előleg a ténylegesen megítélt  
támogatásokkal szemben kerüljön elszámolásra. 

 
2. A határozati javaslat 5. pontja kerüljön kiegészítésre a következők szerint: 

Az intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása során megállapításra kerülő  
elvonás az intézményekkel történő egyeztetést követően kerüljön érvényesítésre. 

 
 3. Az út-híd-járda felújítási új induló feladatokra csak a keretösszeg kerüljön elfogadásra, a 

konkrét célokról az áprilisi ülésen döntsön a Közgyűlés. 
 
4. A Közgyűlés utasítsa a Hivatalt a Kálvária u. – Krúdy u. közötti átkötő szakasz megépítése 

lehetőségének megvizsgálására. 
  
5. A közvilágítási feladatokra elkülönített keretösszeg felhasználásakor az igények között 

szerepeljen a Kankalin u. közvilágításának bővítése. 
 
6. A Kaposfüredi út nyugati oldalán a tervezett járdaépítés 500 méterről 800 méterre történő 

bővítésének lehetősége kerüljön megvizsgálásra a konkrét járda-felújítási program 
összeállításakor. 

 
7. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága vizsgálja meg a kaposfüredi óvoda 

nyílászárói cseréjének szükségességét és a keretösszegen belül a lehetőségek 
függvényében tegyen javaslatot a megvalósításra. 

  
8. A Bajcsy-Zs. u. Központi Óvoda 6 órás óvodatitkári álláshelye kerüljön kiegészítésre teljes  

munkaidősre, a szükséges fedezetet az önkormányzat biztosítsa. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra: 
  
1. Az E-ON-tól kulturális célra kapott 25 millió Ft támogatás miatt felszabaduló saját 

pénzeszközökből 13 millió Ft a Kaposvári Kosárlabda Klub részére, 8 millió Ft a Rákóczi 
SC részére kerüljön többlettámogatásként biztosításra. 

 
2. A tűzoltó gépjármű beszerzéséhez szükséges 24 millió Ft pályázati önerőt a 2010. évi 

költségvetésben a hiány terhére biztosítsa az Önkormányzat. 
 
3. A Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. által parkolási célra a MÁV-tól bérelt terület éves  

bérleti díjára 516 eFt-ot biztosítson az Önkormányzat. 
 
4. A rendelet-tervezet 20. §. (8) bekezdése pontosan: 

(8) A saját hatáskörű előirányzat módosítás és átcsoportosítás nem terjedhet ki az  
államháztartáson kívüli pénzeszközök átadása előirányzatának megváltoztatására. 

 
5. A Szív és Kéz Alapítvány részére autista gyerekek részére készségfejlesztő eszközök 

beszerzésére tervezett 750 eFt-os támogatás a címzett megjelölése nélkül a cél 
megnevezésével szerepeljen a költségvetésben. 

 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens: A német és horvát kisebbségi önkormányzat 
támogatta az előterjesztést, a cigány kisebbségi önkormányzatnak voltak fenntartásai, de nem 
fogalmaztak meg módosító javaslatot. A lengyel kisebbségi önkormányzat készített egy 
módosító javaslatot, ez kiosztásra került. 
Fekete Balázs, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese: Az elosztás mértékét 
javasoljuk módosítani. Az előterjesztés 3. pontjában a lengyel kisebbségi önkormányzat 8 
pont helyett 13 pontot kapna, ennek megfelelően kerülne elosztásra a támogatás. A többlet 
pontszámot az indokolja, hogy a kisebbségi önkormányzat lengyel nyelvet oktató intézményt 
működtet. Az iskolában megrendezésre kerülő rendezvények figyelembe vételét kérjük a 
pontozásnál. 
Farkas Márta szakértő: Az eredeti javaslathoz is beadták ezeket a rendezvényeket? 
Fekete Balázs elnökhelyettes: A beadott anyag tartalmazta. 
Vajda Imréné képviselő: Milyen létszámmal működik az iskola? 
Fekete Balázs elnökhelyettes: A nagyobbik csoport 13 fős, a kisebbik 8 fős. 
dr. Bendli Attila törvényességi referens: Az eredeti előterjesztés a 4 kisebbségi elnök 
önbevallásán alapult.  
Tóth István képviselő: Nem értem, hogy a lengyel iskola rendezvényei miért tartoznak a 
lengyel kisebbségi önkormányzat rendezvényei közé? Szerintem ez a két dolog nem ugyanaz. 
Fekete Balázs elnökhelyettes: Azért tartoznak oda, mert a lengyel kisebbségi önkormányzat 
a fenntartója az iskolának. 
Dér Tamás képviselő: Igaz, hogy csak 90 ezer Ft-ról van szó, de szerintem feleslegesen 
töltjük az időt a vitával. Úgysem tudunk dönteni, mert nem pénzügyi kérdésről van szó. 
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Javasolom, hogy a Hivatal foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a lengyel kisebbségi 
önkormányzat által benyújtott módosító javaslatban szereplő rendezvények beletartoznak-e a 
figyelembe vehető pontszámba. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a kisebbségi 
önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
Hivatal foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a lengyel kisebbségi önkormányzat által 
benyújtott módosító javaslatban szereplő rendezvények beletartoznak-e a figyelembe vehető  
pontszámba.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az óraleolvasás, 

számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
 
Tálos Krisztián képviselő: Havi vagy kéthavi számlázás lesz? 
Bajzik Imre igazgató: Marad a kéthavi számlázás, a meglévő gyakorlat került szövegszerűen 
beemelésre a rendeletbe. 
 
13/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az óraleolvasás, számlázás és  
díjbeszedés időpontjáról és rendjéről szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Tájékoztató Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 

várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 

 
14/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
"Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, várospolitikai és városfejlesztési célokat  
megfogalmazó, 4 éves gazdasági programjának állásáról szóló tájékoztatót és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 
 
Csutor Ferenc képviselő: A Kapos Szálló építése elindulhat? 
Bajzik Imre igazgató: A támogatási szerződést megkötötték, úgy tudom, hogy március  
elején indul. Az biztos, hogy önkormányzati akadálya nincs a beruházás megkezdésének. 
 
15/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 

áttekintéséről 
 
16/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának áttekintéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 

84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-
vel kötött szerződés végrehajtásáról 

 
17/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a város-
rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 84/2008.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel kötött szerződés végrehajtásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 

"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 

 
Jurmann Béla tanácsnok: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kiemelt beruházásokkal  
mennyivel tartunk előrébb, hol tartunk az eredeti határidőkhöz képest? 
Bajzik Imre igazgató: Egyes nagyberuházásoknál a támogatási szerződés megkötése előtt 
indítottuk a beruházást, ez kb. fél évet jelent.  
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18/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a pénzügyi-
gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott "kaposvári modell" hatása Kaposvár 
gazdaságára, a gazdaságélénkítés további feladatairól szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények 

bevezetéséről 
 
19/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények bevezetéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
 
20/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális 
bérleti díjainak megállapításáról 

 
Tálos Krisztián képviselő: A pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díja miért kedvezőbb, mint a bár, mulató célú helyiségeké? A szántó és a rét 
között miért nincs különbség? Az intézményi helységeknél bérleti díj + rezsi mértékegység 
van. A rezsi mértékét az intézmény határozza meg? 
Sárdi Péter igazgató: Ugyanezt a táblázatot használjuk 1992. óta, minden évben 
felülvizsgálja a közgyűlés, a besorolásokon egyszer sem változtattak. A rezsit valóban az  
intézmény határozza meg, iskolánként más-más lehet. 
Tálos Krisztián képviselő: A jelenlegi helyzetben emelés helyett inkább csökkenteni kellene 
a bérleti díjakat ahhoz, hogy megtartsuk a bérlőket. Nem gondolja az önkormányzat, hogy 
nagyon sok üres bérlemény lesz? 
Sárdi Péter igazgató: A vállalkozás működése, helyzete természetesen összefügg a 
gazdasági helyzettel. A bérleti díjainkat összehasonlítottuk más városokéval. Tatabánya pl. az 
üzletek tekintetében ugyanilyen díjakat alkalmaz, de más tételeknél is csak néhány Ft-os 
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eltérések vannak. A díjemelés az infláció mértékével megegyező. Biztos, hogy lesznek üres 
bérlemények, de nem gondolom, hogy a bérleti díj csökkentése a megfelelő eszköz a 
vállalkozások és a bérlők megtartására. 
Kocsis Ferenc szakértő: Az a véleményem, hogy nagyon nagy gondok vannak. Nem 
szabadna, hogy a bérleti díj meghaladja a vállalkozás bevételének 5-10 %-át. Meg kellene 
gondolni a bérleti díjak csökkentését, legalább átmenetileg, amíg a gazdasági fellendülés jön. 
Farkas Márta szakértő: Ha nem hagyjuk jóvá, akkor felborul a költségvetés. Egyedi 
elbírálás alapján lehet kedvezményeket adni. 
 
21/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények 
hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjainak megállapításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola bezárásáról 
 
Tálos Krisztián képviselő: Van az épületre vonatkozóan hasznosítási javaslat? 
Sárdi Péter igazgató: A júniusi ülésen fogja tárgyalni a közgyűlés. 
 
22/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Bartók 
Béla Tagiskola bezárásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók 

támogatásáról 
 
23/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Arany 
János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatásáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról 

 
24/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási tervének 
végrehajtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
25/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a pénzbeli és  
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervéről 
 
26/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási tervéről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról 
 
27/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, 
Szántó u. 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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19. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
28/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a "Kaposvár 
számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 
51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható 
Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a "Kaposvár számít rád" 
program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 
51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a "Kaposvár 
számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 
51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható 
Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az átruházott hatáskörben 
felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 
51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel 

történő teljesítéséről 
 
29/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fenstherm 
Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel történő teljesítéséről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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21. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti, volt gyermekorvosi rendelő és 
védőnői helyiség értékesítéséről 

 
30/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, 
Pécsi u. 32. sz. alatti, volt gyermekorvosi rendelő és védőnői helyiség értékesítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
22. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 
 
31/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Bölcsődei 
Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 

25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tóth István képviselő: A Műszaki Bizottság nem támogatta, hogy töröljük el a büntetést, ha 
van ugyan kártyája, csak éppen nem tartotta az autóban. Azért van a parkoló-kártya, hogy az 
autóban használja. Maradjon az eredeti változat. 
Műszaki Bizottság által megfogalmazott módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
32/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999.(X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást az alábbi módosítással 
javasolja a  Közgyűlésnek elfogadásra: 
  

3. § 
 

A R. 12/B. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(3) A díjmentes parkolásra jogosító igazolványt a gépjárműben az első szélvédő  
mögött, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az  
ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj és 
pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.”  
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 4.§ 
 

A R. 13. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 

„13.§ 

 

(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj 
megfizetését a Városgondnokság és a Közterület Felügyelet bármikor jogosult 
ellenőrizni. 

 

(2) A jogosulatlan használatért e rendelet 2. számú mellékletének 3. pontjában 
meghatározott pótdíjat kell fizetni. 

 
(3) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele: 

 
a.) utólagos fizetés esetén (érvényes parkolójegy hiányában); 
b.) előre megfizetett várakozási idő elteltével a parkolóhely további díjfizetés nélküli 

igénybevétele esetén; 
c.) ha érvényes parkolójegy, bérlet vagy engedély nincs a gépkocsiban jól látható 

módon elhelyezve. 
  
(4) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére 
kell helyezni. 

 
(5) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi 
rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell 
tüntetni. 

 
(6) A pótdíjat csekken, vagy nyitvatartási időben a Városgondnokság ügyfélszolgálat i 
irodájában, készpénzben kell megfizetni. 

 
(7) Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettségének a jogosulatlan használó 15 naptári 
napon belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető vele szemben fizetési meghagyás 
kibocsátását kezdeményezi.” 

 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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24. Előterjesztés az Axel Springer Magyarország Kft. Bérleti díj csökkentésére 
vonatkozó kérelemről 

 
33/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Axel 
Springer Magyarország Kft. Bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelemről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                1 nem 
 
25. Előterjesztés a Kaposvár Kistérség Polgárőr Egyesület kérelméről 
 
34/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Kistérség Polgárőr Egyesület kérelmérő l szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
26. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és 

tetőterében lévő helyiségcsoport Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a 
felújítási költségek bérleti díjba történő beszámításáról 

 
35/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, 
Szántó u. 5. sz. alatti üzemviteli épület II. emeletén és tetőterében lévő helyiségcsoport 
Oktatási Hivatal részére történő bérbeadásáról és a felújítási költségek bérleti díjba történő 
beszámításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
27. Előterjesztés a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és 

felújítási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
 
36/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, 
Berzsenyi u. 2/a sz. alatti helyiség portálcseréjének és felújítási költségeinek bérleti díjba 
történő beszámításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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28. Előterjesztés a PG&M Kft. támogatási kérelméről 
 
37/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a PG&M 
Kft. támogatási kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirend: 
 
29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 

2010. évi munkatervéről 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Javasolom, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak beszámolóiról szóló, bizottsági hatáskörben 
tárgyalandó előterjesztést ne a június 3-i,  hanem a szeptember 16-ai ülésen tárgyaljuk. A 
gazdasági társaságoknak ugyanis május 31-ig kell elfogadniuk a beszámolójukat, így azoknak 
az értékelésére mindössze néhány nap maradna.  
 
38/2010. (II. 18.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2010. évi munkatervét  
azzal a módosítással fogadta el,  hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
Felügyelő Bizottsági tagjainak beszámolóiról szóló, bizottsági hatáskörben tárgyalandó 
előterjesztést a szeptember 16-ai ülésen fogja tárgyalni.  
 
Felelős: Jurmann Béla tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő: értelem szerint 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2010. február 18. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 
 


